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Voorwoord
Beste Hogelandsters,
Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Roerige tijden voor
de kandidaten van de politieke partijen. Ook voor u zijn deze verkiezingen van
groot belang. Want met uw stem heeft u invloed op wat er gaat gebeuren in uw
directe omgeving.
De gemeenteraad besluit de komende vier jaar over veel
onderwerpen. Denk aan de bouw van woningen, verkeer,
veiligheid, werkgelegenheid, onderwijs, zorg en energievoorziening. En nog veel meer. Genoeg redenen om op 14, 15 of
16 maart uw stem uit te brengen. Ondanks de inhoudelijke
verschillen hebben de partijen één ding gemeen. Allen willen
ze wat hen het beste lijkt voor Het Hogeland.
In Het Hogeland doen acht partijen mee: GemeenteBelangen, CDA, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, VVD, Hogeland
Lokaal Centraal en Lokaal Sociaal. Op de verkiezingspagina
vertellen zij wie ze zijn, wat hun drijfveer is en wat ze de
komende vier jaar voor u willen betekenen. Het zou mooi zijn
dat het u genoeg informatie geeft. En u een weloverwogen
stem kunt uitbrengen tijdens de verkiezingen.
Ik hoop vooral dát u gaat stemmen. Deze verkiezingen gaan over onze mensen,
dorpen en wijken. Met uw stem bepaalt u de richting van Het Hogeland.
Burgemeester Henk Jan Bolding
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GemeenteBelangen werkt vanuit een eigen gedachtengoed. Dit noemen
wij onze kernwaarden.

GemeenteBelangen Het Hogeland
Wij zijn GemeenteBelangen Het Hogeland, dé lokale partij die opkomt voor zijn inwoners en ondernemers en onze mooie gemeente. We vinden het belangrijk dat voorzieningen binnen onze
gemeente herkenbaar, kleinschalig en bereikbaar blijven. Op deze manier werken wij voor een
samenleving waarin iedereen mee kan doen.
Wij zijn een échte lokale partij. Dit betekent dat onze gemeente een stukje beter kunnen maken.
wij onafhankelijk zijn. Wij zijn niet gebonden aan
Haagse of landelijke belangen. Daardoor kunnen Wij zijn niet alleen tijdens verkiezingen op pad
wij zelf bepalen wat goed is voor de gemeente in de gemeente maar bezoeken maandelijks de
Het Hogeland en zijn inwoners. Wij hebben een dorpen in onze gemeente om met inwoners in
rijke traditie in dit gebied en kunnen profiteren gesprek te gaan over wat er leeft en speelt.
van veel ervaring. We zijn blij dat we met veel
nieuwe betrokken kandidaat raadsleden midden Wij durven te kiezen en duidelijk te zijn.
uit de maatschappij vol energie de toekomst van

Gewoon, betrokken en dichtbij, dat zijn wij: stem op
GemeenteBelangen Het Hogeland.

1
2
3
4

Wij zijn een onafhankelijke lokale partij die
opkomt voor alle kernen in de gemeente Het
Hogeland, groot of klein ze verdienen kansen en
mogelijkheden;

Wij kiezen binnen onze grote gemeente voor de
menselijke maat, herkenbaarheid, kleinschaligheid en bereikbaarheid van voorzieningen. Juist
in een grote gemeente is de noodzaak groot om
klein te organiseren;

Wij zijn een open en betrouwbare partij, we
kiezen een positieve insteek en bedrijven op
die manier politiek om resultaten te boeken voor
onze inwoners en het bedrijfsleven;

Wij handelen praktisch, we leggen niet op wat
moet gebeuren maar kijken naar wat goed is voor
Het Hogeland;

Wij zoeken de inwoners actief op. Voor ons is
dit vanzelfsprekend, omdat de inwoners hun
omgeving goed kennen en daardoor weten wat
de beste oplossing voor de gemeente is;

Wij hebben een prachtig gebied maar wonen niet
in een stiltezone, wij zien volop kansen voor Het
Hogeland!
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Wij gaan het liefst uit van de kracht van de
inwoners en dorpen, maar komen op voor hen die
een steuntje in de rug nodig hebben, we kiezen
voor een samenleving waarin iedereen volop kan
meedoen;

SPEERPUNTEN

De komende vier jaar zijn dit onze
speerpunten
1. In álle dorpen extra woningen bouwen!
2. Verloederde dorpsgezichten opknappen
3. Meer geld naar verkeer en wegen
4.	Betere verbinding Bedum/Winsum, Eemshaven beter
bereikbaar
5. Investeren in (Groninger) cultuur, taal en erfgoed
6. Behoud dorpen- en ondernemersfonds
7.	
Ruimhartig sociaal beleid, we zorgen dat mensen
gezond kunnen leven
8. Financiën op orde, geen onnodig hoge belastingen!
9. Regie houden op grote projecten
10. Beter groenonderhoud
11. De Zwembaden blijven open en betaalbaar
12. De gemeente communiceert duidelijk en is dichtbij
13. Bibliotheken worden ontmoetplekken
14.	Onze havens door ontwikkelen met respect voor de
omgeving

Met veel energie willen wij ons de komende jaren inzetten
om deze doelen te realiseren. Dit kunnen we niet alleen! Hier
vragen wij uw stem voor!
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Doe met ons mee!

Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het CDA ook in onze gemeente plaats aan iedereen.

CDA Het Hogeland
CDA Het Hogeland staat voor een sterke samenleving. Wij willen dat de gemeente zichtbaar is
en goed luistert naar haar inwoners. Dit betekent niet denken voor, maar praten mét inwoners.
Actief vragen om hun mening en zo vroeg mogelijk betrekken bij de totstandkoming van nieuw
beleid.

Onze uitgangspunten

CDA Het Hogeland streeft naar een goede balans
tussen mens, economie en milieu. Bij beslissingen die wij nemen houden wij rekening met
de belangen van toekomstige generaties. Wij
noemen dat rentmeesterschap.
Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een
sterke en mooie gemeente. Die samenwerking
tussen inwoners, ondernemers, onderwijs, verenigingsleven, kerken en overheid noemen we
gespreide verantwoordelijkheid.

Wij zijn allemaal mensen die vanuit een eigen bijzondere overtuiging aan
politiek doen en daarnaast een bedrijf runnen, voor de klas staan of ergens
vrijwilliger zijn.
CDA Het Hogeland heeft kandidaten uit de hele gemeente, ook uit jouw
regio. Al onze mensen stellen zich voor op onze website. Ook kun je daar
lezen wat onze standpunten zijn en wat we willen bereiken voor jouw dorp
en regio.

Wij vinden het belangrijk dat we verbonden zijn
met onze medemens, respect en compassie
hebben voor elkaar. Dit noemen we solidariteit.

Wij gaan graag samen met jou aan
de slag, doe je mee?

Ook geeft een betrouwbare overheid met duidelijke regels mensen zekerheid. Deze overheid
zorgt voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk
zijn. Dit noemen wij publieke gerechtigheid.

Kijk voor ons verkiezingsprogramma Perspectief voor morgen en onze
speerpunten op de website www.cdahethogeland.nl (link naar de website)

Onze kandidaten
1. Kristel Rutgers
2. Kor Berghuis
3. Harma Dost 		
4. Henk Koopmans
5. Jakob de Vries
6. Jan v.d. Wal
7. Pieter Boneschansker
8. Ate Faber
9. Jasper Spijk
10. Harrie Sienot
11. Bert Helmholt
12. Rudmer Veenwijk
13. Philip Elsinga
14. Paul Koster
15. Roel Meijer
16. Gera Douma
17. Harm Jan Schipper
18. Koos Dijksterhuis
19. Henk Kuizenga
20. Durk Miedema
21. Jan Polkerman
22. Wilte Everts

SPEERPUNTEN

U kunt de standpunten van CDA Het Hogeland lezen op de website. Onze
3 belangrijkste speerpunten willen we hier uitlichten

Zorg voor elkaar
Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. Wie recht heeft op ondersteuning
moet dat kunnen krijgen. Wij willen dat de gemeente aandacht heeft voor
mantelzorgers en hen actief ondersteunt. Zorg voor elkaar is het fundament
onder onze samenleving. Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de
binding en leefbaarheid van onze dorpen, wijken en buurten.
Balans in wonen
Wij zetten in op het bouwen van nieuwe woningen in alle kernen om zowel
jongeren, starters en mensen op leeftijd de kans te geven om in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.
Wij willen een goede balans in sociale huur- en koopwoningen. Wij vinden
het belangrijk dat dit energiezuinige en levensloopbestendige woningen zijn.
Duurzaamheid
Wij zetten in op energiebesparing. Dit door het aanbieden van onafhankelijk en persoonlijk advies-op-maat voor woningeigenaren en huurders. Wij
vinden het belangrijk dat verduurzamen voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Lokale initiatieven voor het opwekken van energie geven wij de
ruimte. We stimuleren het vergroenen van tuinen en buurten voor een klimaatbestendige woonomgeving.
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Duurzaam

ChristenUnie Het Hogeland – Voor elkaar
Deze verkiezingen gaan over
mensen. Over jou en over
mij. Over onze ouders, onze
kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze
werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de
manier van samenleven in Het
Hogeland. Hieronder staan
enkele belangrijke thema’s
voor de ChristenUnie

We willen de aarde, Gods schepping beter
nalaten aan de toekomstige generatie. Allereerst
willen inzetten op energiebesparing en zorgen
dat alle huizen in het Hogeland goed geïsoleerd worden door de inzet van energiecoaches
en het maken van een isolatieplan. De opwek
van duurzame energie willen we stimuleren. De
energieopwekking moet zoveel mogelijk samen
georganiseerd worden door bijvoorbeeld coöpe-

raties, zodat de eigen inwoners profiteren van de
opgewekte stroom. De gemeente moet zelf het
goede voorbeeld geven door het plaatsen van
zonnepanelen en verder verduurzaming van de
gemeentelijke gebouwen en scholen. Het is van
groot belang om in te zetten op innovatie, zoals
bij het warmteproject in Zuidwolde en bij de ontwikkelingen in de Eemshaven.

Agrarische sector

Zorg

Wat de ChristenUnie betreft is ieder mens
waardevol. Het is belangrijk dat mensen elkaar,
als het kan, helpen en voor elkaar zorgen. Daarbij
vinden wij het van het grootste belang dat er
goede zorg is voor jong én oud en dat deze zorg
lokaal goed toegankelijk is. De jeugdzorg en ouderenzorg moet ook dichtbij aangeboden blijven
van stad tot wad. De inzet moet zijn om in de zorg
de administratieve lastendruk (papierwinkel) te

verminderen. Er moet goede ondersteuning zijn
voor de mantelzorgers en zij moeten ook een
‘dagje vrij’ kunnen door een goed aanbod van respijtzorg. Zorg in een gezin moet ook samen georganiseerd worden en niet alle aanbieders apart.
Gezinnen met kinderen verdienen extra aandacht
en de ChristenUnie wil dat er een concreet plan
komt en stappen worden gezet om het aantal
kinderen dat opgroeit in armoede te verminderen.

Recreatie & Toerisme

We wonen in een prachtig gebied met de Waddenkust, een uniek Reitdiepgebied, Nationaal
Park Lauwersmeergebied en het vele culturele
erfgoed dat onze gemeente rijk is. De ChristenUnie wil ons mooie Hogeland meer promoten en
ook extra investeren in fiets- en wandelpaden.
Tegelijk heeft de coronacrisis ons geleerd om

De ChristenUnie is trots op onze agrarische
sector en heeft hart voor boeren en tuinders. De
agrarische sector is een hele belangrijke sector
in onze gemeente, waar niet alleen de sector zelf
maar ook vele toeleveranciers en afnemers voor
veel werkgelegenheid zorgen. Boeren en tuinders
werken aan goed en gezond voedsel en de ChristenUnie vind dat de gemeente deze sector zoveel

mogelijk de ruimte moet geven en mee moet
werken aan verduurzaming en innovatie.
Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen, maar
om bovenstaand geluid goed te laten horen de
komende jaren, vragen wij om op 16 maart te
stemmen op lijst 3, ChristenUnie Het Hogeland!

dichtbij te ontspannen, dus goede fiets- en wandelpaden zijn ook voor onze eigen inwoners belangrijk. De ChristenUnie wil de bevaarbaarheid
van de waterwegen in onze gemeente verbeteren
en wil duurzaam varen stimuleren en zich inzetten
voor oplaadpunten voor elektrische boten.

Woningbouw

Wonen gaat om zoveel meer dan stenen stapelen.
Wonen gaat over samenleven, over samenhang,
over gemeenschappen in een straat, buurt of
wijk. In de huidige woningmarkt is er meer vraag
dan aanbod en zal de gemeente zich extra
moeten inspannen om ruimte te bieden aan extra
woningen. De ChristenUnie zal zich de komende

jaren sterk maken om 1000 woningen te laten
bouwen voor starters, gezinnen en senioren. Deze
woningen willen we niet alleen in de grote kernen,
maar ook in de kleine dorpen moeten er mogelijkheden blijven om kleinschalig te blijven bouwen,
dit om ook daar het aantal voorzieningen zoals
dorpshuizen, sportclubs en scholen te behouden.

Bernd de Jong, lijsttrekker

‘Het Hogeland is mooi. Onze historische plekjes, onze dorpen, onze wierden en zelfs ons eigen dialect
maken het een unieke gemeente. Maar onze gemeente wordt pas echt mooi door de mensen die er
voor elkaar zijn’
info@hethogeland.christenunie.nl
www.hethogeland.christenunie.nl
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Onze kandidaten

PvdA
De PvdA strijdt voor een goed thuis, een goed leven
en een goede toekomst voor iedereen!
Onze visie

Wij willen verder kijken dan één raadsperiode.
Onze blik richt zich op deze én komende generaties. In Het Hogeland koesteren we wat goed is,
en kijken we ook hoe we toekomstige generaties
een goede toekomst kunnen geven. Onderwijs
en opleiding zijn daarbij essentieel. Ook werken
wij aan een duurzame toekomst o.a. door de
energietransitie, biodiversiteit en verduurzaming

van de landbouw. We hebben een goed woningaanbod, krachtige dorpen en bereikbare voorzieningen. Maar nog niet voor iedereen. Er zijn te
weinig woningen, de kwaliteit is niet goed genoeg
en er is vraag naar bijvoorbeeld starterswoningen en ouderenhofjes. Daar gaat de PvdA voor
strijden in de gemeenteraad.

DOELSTELLINGEN

Onze doelstellingen voor de komende tien jaar (waar we direct mee aan de
slag gaan)
In 2032…

●	voelen inwoners van onze gemeente zich thuis
in Het Hogeland, maar ook medeverantwoordelijk voor hun omgeving
●	
kunnen wij tevreden terugzien op onze inspanningen om de regering te houden aan de
belofte om in 2022 te stoppen met de gaswinning
●	is het woonaanbod zo divers dat je, van jong
tot oud, prima in onze gemeente kunt wonen;
er is voldoende doorstroming mogelijk in elke
levensfase
●	heeft iedereen die dat wil én kan werk
●	
komen de meest complexe problemen door
schulden niet meer voor
●	
hebben we onze zorg zó ingericht dat we
iedereen in elke levensfase een helpende
hand kunnen reiken
●	heeft onze landbouw zich nadrukkelijk ontwikkeld richting natuur-inclusieve landbouw
●	is onze gemeente CO2-neutraal

Het Hogeland kiest

●	is er waardering voor alle vaardigheden van
kinderen en zijn de kansen voor kinderen uit
alle hoeken van onze gemeente gelijk; dan
weet iedereen de weg naar Vakland te vinden
●	
heeft onze gemeente gezonde sportverenigingen, met of zonder eigen accommodatie;
kinderen kunnen via sportleraren kennismaken
met diverse takken van sport
●	
heeft iedere inwoner van Het Hogeland de
mogelijkheid zich kunstzinnig of cultureel te
ontwikkelen; de vakmensen worden fatsoenlijk
betaald voor hun werk in de culturele sector
●	wordt burgerparticipatie door inwoners als vanzelfsprekend beschouwd; de gemeentelijke organisatie weet hier positief mee om te gaan en
zorgt voor bewaking van de voorwaarden van
initiatieven
Lees ons volledige programma op de website:
hethogeland.pvda.nl/verkiezingen/
verkiezingsprogramma/vkp-2022/
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Lijsttrekker Mariette de Visser (Eenrum),
wethouder sinds 2014, sociaal geograaf
met
jarenlange
overheidservaring:
“Onderwijs, de ontwikkeling van niet
alleen jongeren, is ongelofelijk belangrijk.
De PvdA zet zich in voor een leven lang
leren.”

Roelf Wierenga (Uithuizen), oud-brandweercommandant en steun en toeverlaat van de fractie: “In de energietransitie speelt onze gemeente een
belangrijke rol, door de aanwezigheid
van de Eemshaven. Over tien jaar moet
de gemeente CO2-neutraal zijn.”

Janny Klei (Hefswal), salesmanager bij
een uitzendorganisatie, zet zich in de
gemeenteraad in voor onderwerpen die
de inwoners van Het Hogeland direct
raken: “De coronacrisis heeft laten zien
dat er te veel verdeeldheid en ongelijkheid is in onze gemeente. Veel is voor
mensen onzeker geworden en dat moet anders.
Samen kunnen we dat.”

Ronald de Haan (Baflo), zelfstandig jongerenwerker: “Wij strijden voor betaalbare woningen, vooral voor starters die
graag hun thuis in de gemeente willen
behouden. In elk dorp moet nieuwbouw
mogelijk zijn.”

Han Hefting (Winsum), oud-wethouder
van de gemeente Beemster: “Armoede,
schulden, onveilige thuissituaties en
gebrek aan woonruimte voor jongeren
hebben enorme impact op hele generaties. Daar moet onze eerste aandacht
naar uitgaan.”

Mees Breuker (Den Andel), student: “Ik
ben gedreven om iets te doen aan de
dingen die mij raken. Iedereen op het
Hogeland verdient een fijne betaalbare
woning, effectief onderwijs, goede zorg,
een redelijk inkomen en een gezond
milieu.”

Ivo Poll (Wehe-den Hoorn), zelfstandig jobcoach en managementtrainer:
“Ik gun iedereen gelijke kansen in
het onderwijs en op de arbeidsmarkt.
Sociale zekerheid en een samenleving
gebaseerd op solidariteit geeft ons de
kansen die we nodig hebben.”
Jaap Heres (Bedum), zeer ervaren
raadslid: “Het verenigingsleven, de
voorzieningen in de dorpen en de inzet
van inwoners om initiatieven te realiseren, dat zijn belangrijke speerpunten
voor ons die we echt willen waarmaken.”
Geertje Karstens (Niekerk), ervaren
in het brede domein van werk,
welzijn en jeugd: “Wij willen de
agrarische sector helpen de stikstofcrisis het hoofd te bieden.
Het is ons veel waard.”
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Onze standpunten
GroenLinks staat voor:
De menselijke maat in de gemeentepolitiek.
We kijken eerst wat mensen nodig hebben, en
dan pas of het binnen de regels past. Geen
eindeloze procedures en straffen, maar een
gemeente die luistert en meedenkt.

GroenLinks

Eerlijk delen in groene energie.
Alle Hogelandsters profiteren van hier opgewekte
groene energie. Dus ruim baan voor goed geïsoleerde (huur)huizen, zon op het dak of een dorpsmolen. Maar geen mega-datacenter of kerncentrale in de Eemshaven.
Duurzame keuzes voor de natuur.
GroenLinks stimuleert de overgang naar natuurvriendelijke landbouw met oog voor de gezondheid van mens en dier. We herstellen de natuurlijke rijkdom van het Groninger landschap met
bloemrijke bermen en ruimte voor de grutto.

vlnr: Tineke van der Schoor (Winsum), Paul Steenman (Warfhuizen), Barbara van den Burg (Eenrum),
Anne Marie Smits (Pieterburen), Saskia Visser (Winsum), Arjen Nolles (Schouwerzijl), Gabe Penninga
(Roodeschool)

Voor een menselijk, eerlijk en duurzaam Hogeland
Waarom GroenLinks?
Een groene en sociale partij
GroenLinks is een sociale en groene partij.
Dat zijn geen losstaande dingen. We zien de
mens altijd in zijn omgeving. Veel inwoners van
Het Hogeland voelen zich verbonden met het
landschap, ze voelen zich goed in het groen en
willen dat daarom ook goed beschermen.
Als inwoners van een aardbevingsgemeente
zijn we overtuigd dat we over moeten schakelen
op duurzame energie. Dat mag volgens GroenLinks niet alleen ten goede komen aan huiseigenaren die zonnepanelen op het dak kunnen
leggen, terwijl de buurman in een slecht geïsoleerd huurhuis woont. Misschien anders dan veel
andere partijen vinden we diversiteit iets om te

Het Hogeland kiest

vieren en niet iets om bang voor te zijn. Dat geldt
voor biodiversiteit in niet altijd strak gemaaide
parken. Maar ook voor diversiteit in mensen.
Ieder mens telt voor ons mee
Iedereen is van waarde. Daarom moeten we er
als gemeenschap alles aan doen dat iedereen
mee kan doen op het Hogeland. Ongeacht je
afkomst, leeftijd, gender, talenten en of je nou
een brede of een smalle beurs hebt. Ongeacht
hoe en met wie je ook door het leven wil gaan.
We discrimineren niet en sluiten niemand uit.
GroenLinks zet zich als sociale partij in voor alle
Hogelandsters.
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Gezond wonen in leefbare dorpen.
Voor iedereen is een goede en betaalbare woning
in de buurt. Geen scheuren in de muren meer,
aardbevingsschade wordt snel hersteld. En via
veilige wandel- en fietsroutes ben je zo op school,
je werk of gewoon weer thuis na een ommetje.
Sport en cultuur bereikbaar houden.
Samen sporten, muziek maken of toneelspelen
verbindt ons en houdt ons gezond van lichaam
en geest. Ook als toeschouwer kunnen we ervan
genieten, elkaar tegenkomen en samen iets
beleven. Dat moet ook op het platteland voor
iedereen in de buurt mogelijk zijn. Daarom vindt
GroenLinks bibliotheken, culturele initiatieven en
sportfaciliteiten onmisbaar op het Hogeland.

Onze recente activiteiten
In gesprek met inwoners
Wat was het moeilijk om elkaar een tijd zo weinig
te zien en te spreken! Vanwege corona heeft
GroenLinks voor online gesprekken met Hogelandsters gekozen. Deze winter spraken we bijvoorbeeld over het behoud van het landschap
en over veilige fiets- en wandelroutes. Daarna
volgden er bijeenkomsten over de zorg en een
over het energiezuinig maken van woningen:
hoe kunnen we de energierekening betaalbaar
houden?

Werkbezoeken
Sinds kort kunnen we ook weer op werkbezoek.
Lijsttrekker Arjen Nolles bracht met Tweede
Kamerlid Corinne Ellemeet een bezoek aan
verpleeg- en verzorgingshuis De Mieden in
Uithuizermeeden. Een week eerder werd een
bezoek gebracht aan historisch erfgoed dat wordt
bedreigd door bevingsschade.

GroenLinks Het Hogeland bestaat uit Hogelandsters die graag de boer op gaan, met u in gesprek
willen over hoe we onze leefomgeving kunnen verbeteren. Daarvoor doen we het!

secr.groenlinks.hethogeland@gmail.com
hethogeland.groenlinks.nl
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Slim en duurzaam groen

VVD
Het Hogeland blijft goed wordt beter.
In de afgelopen vier jaar hebben we als oppositiepartij laten horen hoe wij de toekomst van
onze mooie gemeente voor ons zien. Financieel gezond, basistaken op orde brengen zoals
groenonderhoud, afval ophalen en veilige wegen. We ondersteunen lokale initiatieven. In de
kern staat de Hogelandster VVD voor het volgende verhaal.

Een gemeente die klaar staat voor Hogelandsters
VVD Het Hogeland wil een gemeente die werkt
voor jou. Met een prettige woonomgeving die
veilig is, met genoeg groen en voorzieningen in
de buurt. Een gemeente die regelt dat de straten
schoon zijn en zonder wateroverlast, dat kinderen

Goed en betaalbaar wonen

Of je nu alleen woont in Uithuizermeeden,
samenwoont met je partner in Adorp of met
kinderen een huis met tuin hebt in Bedum: de
woningnood in Het Hogeland is hoog en het
einde hiervan lijkt nog niet in zicht. Als VVD het
Hogeland willen wij dat er 1000 nieuwe huizen

Een bloeiende lokale economie

VVD Het Hogeland wil dat er meer banen
bijkomen in onze gemeente. Want een baan is
zoveel meer dan een inkomen. Met een baan
draag je bij aan de samenleving en een baan
zorgt voor contact met fijne collega’s. Daarom
willen wij dat iedereen in Het Hogeland mee kan
doen. Ondernemers horen voldoende ruimte te

Een veilige buurt en thuis

In Het Hogeland willen wij dat je prettig kunt
leven. Dit betekent aandacht voor een groene
omgeving en voldoende mogelijkheden om je
vrije tijd te besteden, bijvoorbeeld in en rondom
het Lauwersmeer. En prettig leven betekent óók
veilig leven. Als VVD maken we verkeersituaties
in onze gemeente veilig voor voetganger, fiets en
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veilig naar school kunnen en waar je dichtbij
huis op liefdevolle zorg kunt rekenen. Dat Het
Hogeland een fijne plek is en blijft waar jij prettig
kunt wonen, werken en leven.

bijgebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. We
geven voorrang aan betaalbare koop- en huurwoningen. Daarnaast vinden wij het belangrijk
dat de versterkingsopgave versneld wordt. Het
bouwtempo moet omhoog.

krijgen om aan de slag te kunnen. Juist de lokale
bedrijven hebben een moeilijke tijd achter de rug.
We willen niet dat ondernemers van het kastje
naar de muur worden gestuurd. We geven hen
snel en duidelijk antwoord op vragen via het ondernemersloket en denken mee over de beste
oplossing.

auto en zorgen we voor een soepele doorstroming. Zo komen we veilig en op tijd aan bij werk,
bij familie, school of op een andere bestemming.
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Als het gaat om energie moet Het Hogeland
verduurzamen. Huizen gaan van het gas af,
zonneparken en windmolens verschijnen in ons
landschap. Dat vraagt om verstandige keuzes.
VVD Het Hogeland wil dat verduurzaming betaalbaar blijft voor gewone gezinnen en onder-

Verstandige financiële keuzes

Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt ontstaan er op enig moment problemen.
Dat hebben we de afgelopen jaren kunnen zien.
Daarom letten we goed op onze gemeentelijke
schatkist. We houden de lokale lasten laag door
de gemeentelijke taken op een zuinige, maar ef-

nemers. Verrommeling van het landschap willen
wij tegengaan en draagvlak onder inwoners is erg
belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat we klaar zijn
voor de toekomst en onze gemeente schoon en
leefbaar houden.

fectieve manier uit te voeren. En als de gemeente
geld overhoudt, zorgen we dat dit terecht komt bij
onze inwoners en ondernemers. Zo houden we
het leven in Het Hogeland voor iedereen betaalbaar.

VVD Het Hogeland is voor jou goed bereikbaar. Mocht je over ons programma iets met ons
willen delen of vragen, dan kun je via fractie@vvdhethogeland.nl contact met ons opnemen.
Graag verwijzen wij jou naar onze website www.vvdhethogeland.nl hier staat alle actuele informatie over onze partij.

Kandidatenlijst VVD Het Hogeland.

De kandidatenlijst van VVD Het Hogeland wordt aangevoerd door Uithuizer
Stefan van Keijzerswaard. Hij vertelt enthousiast over de kandidatenlijst.
“De VVD heeft een aantal jaren geleden ingezet op vernieuwing en talentontwikkeling. Ik ben er trots op dat wij jonge frisse gezichten kunnen presenteren die veel ervaring hebben met de lokale politiek.”

De top 6 van de lijst:

Stefan van Keijzerswaard, 41, Uithuizen, omgevingsmanager
Kennis: infrastructuur, veiligheid, wadden
Gerard ten Brink, 40, Baflo, bedrijfsadministrateur
Kennis: financiën, landbouw, economie

fractie@vvdhethogeland.nl
www.vvdhethogeland.nl

Peter Vonck, 52, Sauwerd, ICT-specialist
Kennis: ICT, bedrijfsvoering, sport
Berdien Bartelds, 34, Winsum, jurist ruimtelijke ordening (RO)
Kennis: omgevingswet, vergunningen, RO, wonen
Laura Wilke de Souza, 26, Uithuizen, analist Rabobank
Kennis: toerisme, media, communicatie
Mario Meijer, 36, Winsum, juridisch specialist sociaal domein
Kennis: WMO, jeugdzorg, participatie
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Lijst 7

Hulpverlening, Brandweer en Politie

In stand houden en uitbreiden van Hulpverlening
Locaties als brandweerkazernes, politiebureaus

Democratie - Het volk regeert en bepaald!

Hogeland Lokaal Centraal is een groot voorstander van de democratie, de inwoners bepalen,
het volk regeert. Op 14,15 en 16 maart bepaalt u! Door uw stem uit te brengen voor de gemeenteraad. U geeft uw stem aan de partij die het meest aansluit bij uw belangen, hoe uw leefomgeving er uit gaat zien, leefbaarheid maar ook hoe uw economie en of werkgelegenheid in stand
kan blijven of versterkt kan worden. Hogeland Lokaal Centraal heeft als hoogste doel het behartigen van uw belangen in de gemeente Het Hogeland. Door ons te steunen met uw stem kunnen
wij uw belang behartigen in de gemeenteraad van Het Hogeland.

BBBondgenoot

Samen kunnen we meer!
Uw stem op Hogeland Lokaal Centraal is een
stem van en voor Het Hogeland waarbij de
invloed verder gaat dan de Groningse provinciegrens. Door dit bondgenootschap aan te gaan
heeft HLC een verbinding met Den Haag en is zij
van mening dat er op deze wijze een sterkere vertegenwoordiging vanuit Het Hogeland zichtbaar
is. BBB en Hogeland Lokaal Centraal hebben 22
februari j.l. samen een exclusieve intentieverklaring ondertekend.

De wijze waarop BoerBurgerBeweging politiek
bedrijft in Den Haag spreekt Hogeland Lokaal
Centraal enorm aan en draagt bij aan een nieuwe
bestuurscultuur. Begrijpelijke taal, geen politiek
gekonkel maar daadkrachtig en slagvaardig.
De belangen voor onze inwoners kunnen op deze
wijze nog sterker vertegenwoordigd worden.

Een sociale en zorgzame gemeente

Bestaanszekerheid en maatschappelijke participatie is voor iedereen van groot belang en wordt
onder meer bereikt via ( betaald ) werk. Werk
draagt bij aan persoonlijk geluk. Veel mensen met
een zwakke arbeidsmarktpositie profiteren niet
van de herstellende economie met als gevolg dat
zij, als de samenleving er niets aan doet, blijvend

aan de kant komen te staan. Voor deze groepen
is aandacht van de gemeente hard nodig.
Voor minder draagkrachtigen een “Hogelandpas”
die zorgt voor toegang tot activiteiten binnen de
gemeente Het Hogeland.

Enkele actiepunten

ACTIEPUNTEN

Hogeland Lokaal Centraal

en ambulanceposten.

-

Geen nieuw en duur gemeentehuis.
Geen coffeeshops.
Meer woningen.
Beter onderhoud openbaar groen.
Behoud van de agrarische sector en Visserij.
Wind en zonne energie opwekken, inwoners profiteren hiervan.
Geen gerommel met miljoenen op prestige projecten maar betere
verdeling over de dorpen.
Sport toegankelijk voor iedereen.
We zorgen voor MKB -bedrijven ,daarmee houden we werkgelegenheid,leefbaarheid en gezonde economie in stand.
Werken van de gemeente lokaal aanbesteden en gunnen.
Gegarandeerde zorg en jeugdzorg.
De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom.

Burgerparticipatie, opiniërend bespreken en dan besluiten. (BOB)
Na de herindeling van de gemeenten Bedum, de
Marne, Winsum en Eemsmond is afgesproken de
vergaderstijl Beeldvormend, Opiniërend en Besluitvormend toe te passen ,dit heeft als doel o.a.
de burgerparticipatie goed tot haar recht te laten

komen. Zuiver en vanuit de samenleving plannen
maken en uitvoeren, waarbij de dorpencoördinatoren een belangrijke rol vervullen. De uitwerking
van BOB moet en kan beter worden toegepast
wat ons betreft.

Actieve buurthuizen, jeugdsozen, (sport)verenigingen
Vele verschillende activiteiten worden verzorgd
door hoofdzakelijk vrijwilligers,veelal vervullen zij
een signaleringsfunctie in de ontwikkeling van de
jeugd en jongvolwassenen in de dorpen en geven
hen een positieve stimulans. De leiders, trainers
en andere vrijwilligers vervullen veelal orthopedagogische (opvoedkundige) handelingen en
worden ondergewaardeerd wat ons betreft. De
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beloning voor de signaleringsfunctie mag wat ons
betreft tot uiting komen in een financiële korting
op de totale huursom van de gemeente aan de
vereniging.
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Uw stem telt, zeker nu!
#16maart #hogeland
info@hogeland-lc.nl
www.hogeland-lc.nl

Rolf van Bruggen
Lijsttrekker Hogeland Lokaal Centraal
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Lijst 8

De lessen uit de samenleving in de raad brengen

Lokaal Sociaal
Een duidelijke visie: zet in op samenlevingsopbouw

Lokaal Sociaal bestaat uit een groep inwoners die landelijk heel verschillend stemt. Maar
allemaal zien we dat de 'Haagse fratsen' weinig goed doen op lokaal niveau. En we willen ook
niet meedoen aan partijpolitieke spelletjes. Ons belang is helder: de Hogelandster samenleving, ofwel de inwoners, hebben de hoofdrol in deze gemeente.
Een nieuwe gemeente vraagt om een nieuwe partij die gaat voor nieuwe politiek. Wij hebben
een duidelijke visie: zet in op samenlevingsopbouw. De kracht van het Hogeland zit in de samenleving en de gemeente is er om die samenleving te versterken en verder op te bouwen.
-

-

De Hogelandster samenleving verdient een
gemeentebestuur dat voor ze staat en ze
steunt waar nodig. Er moet niet alleen maar
geluisterd worden naar inwoners: de mening
van inwoners moet een verschil kunnen
maken. Zij weten het beste wat er nodig is
om goed te kunnen wonen, leven en werken
op het Hogeland
We moeten sterk staan in het aardbevingsdossier, waarbij de loyaliteit te allen tijde bij
de inwoners moet liggen. Het zijn onze lokale
bestuurders die tekenden bij het kruisje
voor een miljardendeal waarbij ze al van te
voren wisten dat er te weinig geld was in
de subsidiepot voor alle huishoudens. Dat

-

Lokaal Sociaal

Lokaal Sociaal kenmerkt zich door de diversiteit van de lijst en de brede achterban die actief
bijdraagt door het delen van kennis en kunde. Dat
zie je terug in de inbreng in de gemeenteraad.
We staan erop dat we ons huiswerk goed doen.
We gaan zelf op onderzoek uit en zijn doorlopend
in contact met inwoners en betrokken partijen.
Daarbij kiezen we voor persoonlijk contact en
gaan we in gesprek om kennis te maken. Ook zijn
we altijd bereikbaar via whatsapp of de chatfunctie op onze website.
De mensen van Lokaal sociaal vertellen niet wat
goed voor je is of wat je met doen of vinden, maar
stellen vragen. Wat vind jij belangrijk? Welke op-
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al die mensen op 10 januari bleven steken
in de online wachtrijen, of buiten in de kou
moesten staan, had voorkomen kunnen
worden.
Het is belangrijk dat inwoners onderdeel zijn
van het politieke debat en eraan kunnen
deelnemen. En dat moet zoveel mogelijk in
het openbaar gebeuren. Geen achterkamertjes of partijpolitieke belangen. We willen
voorkomen dat opnieuw een coalitieakkoord
en collegeprogramma met veel te grote
ambities leidend worden. Daarom stellen
wij een raadsakkoord voor en structurele
afspraken over het betrekken van inwoners
bij besluiten die genomen moeten worden.

Nooit meer vergeet ik het moment dat ik een
onbekend nummer opnam en een moeder mij in
tranen meldde: “Ik las het in de krant, hoe durven
ze, nu komen ze weer aan mijn kind zelfs nadat hij
dood is”. Dit ging over het voorgenomen verbod
op bermmonumentjes. Dat kwam hard aan.
Toen later deze dappere ouders inspraken in de

Wat kun je van ons verwachten

We zijn kritisch maar komen ook met oplossingen. Wij werken samen op inhoud en blijven weg
uit achterkamertjes. Lokaal Sociaal staat voor
eerlijke en open politiek. We hebben een duidelijke visie: zet in op samenlevingsopbouw. De
kracht van het Hogeland zit in de samenleving en
de gemeente is er om die samenleving te versterken en verder op te bouwen.
We zeggen wat we doen en we doen wat we
zeggen. We zijn altijd aanspreekbaar voor

openbare raadsvergadering was het muisstil, een
indrukwekkend moment.
Een hele harde maar o zo waardevolle les uit de
samenleving. Politiek gaat over mensen. Altijd.
Dat mag nooit uit het oog verloren worden. Ook
in dit geval, als het gaat om zes regels in een dik
beleidsstuk over groenbeheer.

inwoners. Ook wanneer we iets niet goed doen
horen we dat graag. Daar kunnen we namelijk
alleen maar van leren.
Bij Lokaal Sociaal hebben we er ontzettend
veel zin in om ons vast te bijten in de taaie onderwerpen en uitdagingen waar we voor staan.
We werken heel graag samen, maar als het niet
anders kan zijn we ook niet bang om de weg van
de mééste weerstand te kiezen. Met frisse moed,
opgestroopte mouwen en een open vizier.

Kijk vooral ook op onze social media en website, daar zijn de vlogs te
vinden is ons verkiezingsprogramma is te lezen.
www.lokaal-sociaal.nl
06 33 48 86 20

lossingen kun jij bedenken? Wat hebben wij over
het hoofd gezien?
Persoonlijk contact kost veel tijd, maar is ook
goud waard. Soms gaat het je niet in de koude
kleren zitten, bijvoorbeeld bij een miljoenenbesluit over de Tirrel in Winsum, of het afschieten
van een prachtig plan als de MFA in Bedum. Dat
plan was in achterkamertjes 'afgetikt' met een
meerderheid, al vóórdat het in de gemeenteraad
besproken werd. We hebben gedegen oppositie
gevoerd, maar we hebben er zo te weinig invloed
op kunnen uitoefenen. Dat was best frustrerend.
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